SENÁT
PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
12. FUNKČNÍ OBDOBÍ
66.
USNESENÍ SENÁTU
ze 4. schůze, konané dne 20. prosince 2018
k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení programu na podporu
reforem /senátní tisk č. N 159/11/
Senát
I.
1. v souladu s pozicí vlády souhlasí
v obecné rovině s Programem na podporu reforem v rámci víceletého finančního
rámce pro období 2021-27, avšak postrádá odůvodnění výše finančních alokací na
jeho jednotlivé nástroje;
2. upozorňuje,
že ačkoli může program podpořit provádění potřebných reforem, mohl by vést
členské státy také k podmiňování jejich reformního úsilí dostupností finanční
podpory ze strany EU, což by nebylo vhodné;
3. zastává názor,
že reformní úsilí by mělo vycházet z národních potřeb a motivace každého
členského státu a finanční podpora ze strany EU by měla být pouze doplňková, což
by mělo být zohledněno v její výši;
4. podporuje
možnost, aby z programu mohly čerpat pouze ty členské státy, jejichž HDP/obyv.
je menší než 90% průměru EU;
II.
1. v souladu s pozicí vlády vyjadřuje
pochybnosti o efektivitě nástroje pro provádění reforem, neboť zejména
navrhované vyplacení podpory až po dokončení reformy a nutnost zachovat
reformu v nezměněné podobě po dobu pěti let neumožňuje reagovat na vývoj
hospodářské, politické a sociální situace;
2. doporučuje,
aby vláda v otázce navrhování a provádění komplexního souboru reforem vedla
hlubší dialog s Komisí;

3. zastává názor,
že uzavírání dohod mezi vládou a Komisí o provádění reforem a finanční podpoře
nesmí vést k omezování politického rozhodování Parlamentu o návrzích reformních
zákonů tím, že by byly konkrétní parametry reformy podrobně stanoveny dohodou
vlády s Komisí a jejich dodržení by se stalo podmínkou pro vyplacení finanční
podpory;
4. proto požaduje,
aby případné návrhy reformních závazků podané vládou byly předem projednány
s Parlamentem ČR a aby byl Parlamentu ČR předkládán k projednání též obsah
konečné dohody s Komisí, a to před jejím uzavřením vládou;
III.
podporuje
navýšení prostředků nástroje pro technickou podporu na úkor nástroje pro
provádění reforem;
IV.
zastává neutrální postoj
k otázce konvergenčního nástroje, protože tento umožňuje dodatečnou podporu
pouze těm státům EU, které přijmou konkrétní harmonogram vstupu do eurozóny
a budou ho naplňovat;
V.
1. žádá vládu,
aby Senát informovala o tom, jakým způsobem zohlednila toto usnesení, a o
dalším vývoji projednávání, a to v okamžiku dosažení politické shody potřebného
počtu členských států na hlavních prvcích návrhu, nebo již předtím, pokud by se
výsledky projednávání v Radě začaly výrazně odchylovat od postoje České
republiky vyjádřeného v rámcové pozici vlády;
2. pověřuje
předsedu Senátu, aby toto usnesení postoupil Evropské komisi.

Jaroslav Kubera v. r.
předseda Senátu

Přemysl Rabas v. r.
ověřovatel Senátu

